
Propositioner til Kikkos løbsdag  

    

Lørdag den 07/05 2022 på Nykøbing F. Travbane, LFPT – kl. 13    

    

Propositioner    

    

1.løb             Udtagelsesløb til Pony Elitlopp kat. A            1140 m.         Autostart 

2.løb             Udtagelsesløb til Pony Elitlopp kat. B            1640 m.         Autostart 

3-7.løb          Meld din pony/Amerikanerløb                        1140 m.         Voltestart   

8-10. løb       Sprinterløb                                                         640 m.         Voltestart    

11-12. løb     Montéløb                                                          1140 m.        Voltestart 

13.løb           Ungdomsløb Sulky                                           1140 m.        Voltestart 
  

   

    

INFORMATIONER OM LØBENE    

  

  

Pony elitlopp kval: 

 

 

 

Amerikanerløb:    

 
    

Se særskilt proposition udskrivning under disse løbs 

beskrivelser på side 2. 

 

 

Denne proposition skal forstås på den måde, at man melder sin 

pony til dette løb, hvor løbene herefter vil blive opdelt i et 

passende interval på grundlagene af handicapperen på de 

meldte ponyer i propositionen, hvor grundlagene udregnes 

efter 4:1. Løbene køres over 1140 m volte for de knap så 

hurtige, mens de hurtigere ponyer kan køres over 1200 m volte    

Sprinterløb: 

 

 

 

 

 

 

Denne proposition skal forstås på den måde, at man melder sin 

pony til dette løb, hvor løbene herefter vil blive opdelt i et 

passende interval på grundlagene af handicapperen på de 

meldte ponyer i propositionen, hvor grundlagene udregnes 

efter 4:1. Løbene køres over 640 m voltestart.   

 



Monteløb: 

 

 

 

 

 

Ungdomsløb sulky:  

Disse løb vil blive handicappet efter den langsomst meldte i 

løbene og de ville blive handicappet efter grundlagtype 4:1 

Løbene rides kun som ren monteløb og ikke blandet med trav 

og monte ponyer sammen. 

 

 

Dette løb vil blive handicappet efter den langsomst meldte i 

løbet og det ville blive handicappet efter grundlagtypen 4:1 
 

 

Propositioner til Elitlopp udtagelse 

 

Vinderne af de to løb udtages til Elitlopp på Solvalla d. 28. (kat A) – 29. maj (kat B) 2022. 

 

Kategori A – shetlandsponyer med min. tre generationer i stamtavlen – ca. 1140m autostart 

Fortrinsret til danskejede/trænede ponyer 

Krav pony: 

Alder: 3-18 år 

Højde: max. 107cm 

Krav kusk: 

Alder: 7-18 år (OBS i finalen må kusk max være 16 år) 

 

Kategori B – Gotlandsruss med min. tre generationer i stamtavlen – ca. 1640m autostart 

Fortrinsret til danskejede/trænede ponyer 

Krav pony: 

Alder: 3-18 år 

Højde: max. 130cm 

Krav kusk: 

Alder: 7-18 år (OBS i finalen skal kusk være fra årgang 2009- 1997) 

 



Der skal være minimum 5 deltagere for at løbene kan blive officielle for 

registrering af tider til DM løb, for de løb der afvikles for 7 til 18-årige 

Løbene vil blive gennemført alligevel, hvis der kun skulle være 3 eller 4 i løbene, 

men de vil blive registreret som showløb 

Grundlag udregnes på de sidste 4 tider, med hurtigste tid som grundlagstid  

Ponyer der har 3 sejre i træk, vil få deres grundlag korrigeret med 4 sekunder 

Præmier til vindende pony, samt til 2 og 3 pony i hvert løb  

Ret til ændringer i propositionerne forbeholdes af arrangørernes handicapper ved 

for få eller mange tilmeldinger, kan løbene enten slås sammen eller blive delt.  

  

Hvis der er få meldt tilmeldt til et løb, kan løbet blive annulleret og handicapperen 

kan høre om du/i vil starte i et af de øvrige løb på dagen. 
 

Tilmelding senest d. 01 maj inden midnat til sportssytemet eller til 

Anders på andersrygaard@jubii.dk eller mobil 60 13 28 91  

 


